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Dagskrá fundar 
 
Verkefni í vanda 

1. Kynning á stöðu fjárfestinga (Eva Hjördís) 30mín 
2. POC ferlið í gæðahandbók, formleg kynning á ferlinu. (Drífa) 15mín 
3. POC kannanahugbúnaður (þon+flest svið) (Helen og Arndís) 15mín 
4. Umræður 

 

Fundargerð 

1. Kynning á stöðu fjárfestinga (Eva Hjördís) 30mín 

a. Gögn: Kynning 
 

Til bóta hefur verið að verkefnastjórar skila uppfærðum fjárhagsáætlum verkefna í hverjum ársfjórðungi. 
Væri einnig til bóta að fá áætlanir í tíma líka á verkefni t.d. í umbreytingu. Ná betri heildarmynd á hvað 
rúmast inn fjárhagsramma 2023. 
 
Rýna þarf þar þau verkefni eru að skráð í ranga klasa, ss vefþróun og önnur verkefni sem eiga að vera 
fjárfesting en ekki á rekstri. Í skoðun leiðréttingar og mikilvægt er að þær verði framkvæmdar sem fyrst. 
 
Ákveðið að kynningar á stöðu fjármála verði fastur liður inn í verkefnaráði - jafnvel mánaðarlega. 
Sérstaklega þarf að flagga ef eitthvað breytist í verkefnum og hefur áhrif á fjárhagsstöðu þeirra. 
Væri þá gott að fá athugasemdir um það sem þarf að bregðast við – t.d. tilfærslur, skráningar á ranga 
kostnaðarstaði, hlutir osfrv. 
 
Bryndís bendir á að rýna þarf sérstaklega þrjú verkefni: 

- Office 365  
- Símkerfi, gagnavinnslustöðin 
- Vefmálin og skráningar. 
- Að auki er fyrirséð að það þurfi nýja heimildarbeiðni vegna gagnamála. 
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Ákvarðanir 
Nr. Ákvörðun 

1.  Rýna þarf þessi verkefni: 

- Office 365  
- Símkerfi, gagnavinnslustöðin 
- Vefmálin og skráningar. 
- Heimildabeiðnir vegna gagnamála. 

 
Aðgerðalisti 

Nr. Lýsing Ábyrðaraðili Lokið 

1.  Office 365, verkefni boðað inn á fund þann 21.09.2022 en 
þar inni er „Teams voice símkerfið“ 

 

 

Þröstur Sigurðsson 
 
 

21.09.2022 

2.  Vefmálin og símskráningar á kostnaðarstaði 

 

Þröstur Sigurðsson 
 

 

3.  Heimildabeiðnir vegna gagnamála 

 

Þröstur Sigurðsson 
 

 

 
 
 

 

2. POC ferlið í gæðahandbók, formleg kynning á ferlinu (Drífa) 15 mín 

a. Gögn: Kynning 
 

Drífu hrósað fyrir grettistak og flotta vinnu við að kortleggja og skrá ferla hjá ÞON fyrir 
gæðahandbók. 
Mjög flott að við eigum þetta til núna fyrir ferli frumathuga. 

 
Ákvarðanir 

Nr. Ákvörðun 

1.  Ferill samþykktur 

 
Aðgerðalisti 

Nr. Lýsing Ábyrðaraðili Lokið 

1.  Ferill er samþykktur og fer í virka notkun Drífa 07.09.2022 

Aftur í efnisyfirlit 
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3. POC kannanahugbúnaður (þon+flest svið) (Arndís) 15mín 

a. Gögn: Frumathugnarstrigi, Frumathugunar rammi, lokaskýrsla 
 

Mikilvægt verkefni fyrir borgina. Lykilatriði að eigandi sé hjá ÞON / þjónustu upplifun til að geta 
lagt línurnar og tengja við innleiðingu á þjónustustefnunni. 
 
Vegna fyrri greiningar og upphafi verkefnis lítum við svo á að þetta sé seinni kynning sem sagt að 
undirbúa og skoða að fara í samstarf við ákveðin aðila á markaði til að kanna þarfir betur. 
Fyrirsjáanlegt er að með aukinni notkun og innleiðing á slíkum hugbúnaði, sem býður upp á 
fjölbreytta virkni, gæti bæði orðið hagræði og samræming en því getur einnig fylgt aukin 
kostnaður miðað við hvað er sýnilegt í dag. Mikilvægt að starfsmenn og stjórnendur séu því með 
skýra sýn á hvað þeir þurfa og meðvitaðir um tækifærin sem og ábyrgðina. 
 
Bent er á að mikilvægi þess að huga vel að undirbúningi og úttekt varðandi hýsingu og 
innskráningu/auðkenningu í greiningu. Tryggt verði samráð við arkitekta og aðra hjá UTR í 
aðdraganda næsta fasa í ferlinu. 
 

Skorun í Fylkinu: 
 
Kannanir borgarinnar- 5 5 1 5 3 2 3,33 
 

Verkefnið er samþykkt einróma 
 
Ákvarðanir 

Nr. Ákvörðun 

1.  Verkefnið samþykkt einróma sem Poc verkefni. 

 
Aðgerðalisti 

Nr. Lýsing Ábyrðaraðili Lokið 

1.  Samþykkt fylgt eftir til verkefnastofu. Fundur bókaður með 
teymisstjóra verkefnastofu. 

Þröstur 08.0-
9.2022 

 
 

Næsti fundur 
Miðvikudaginn 21.09.2021, aukafundur. 

 

Aftur í efnisyfirlit 


